MOÇÃO Nº. 001/2016
“Moção de Agradecimentos ao Excelentíssimo Senhor Carlos Alberto Rolim Zarattini,
Digníssimo Deputado Federal, pela Emenda Parlamentar destinada ao Município de
Roseira.”
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.
Apresento à Mesa Diretora, depois de ouvido o Plenário, Moção de Agradecimento ao
Deputado Federal Carlos Alberto Rolim Zarattini (PT), pela viabilização de recursos na ordem
de 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais) referentes ao pagamento da emenda ao OGU 2014,
de sua autoria, destinada à Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde no
município de Roseira/SP.
Portanto, esta é uma importante conquista para a área de saúde de nosso município,
especialmente para os PSFs (Unidades Básicas de Saúde) do Barretinho, Pedro Leme, Roseira
Velha e Jardim Primavera.
Assim sendo, agradecemos não somente em nome desta Casa de Leis, mas de toda a
população roseirense.
Que desta se dê conhecimento ao Excelentíssimo Senhor Carlos Alberto Rolim Zarattini,
Digníssimo Deputado Federal (PT).
Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Moção

MOÇÃO Nº. 002/2016
Considerando que o jovem Wilson Francisco Arcanjo Gonzaga foi uma pessoa querida
por todos da comunidade, que com sua bondade e carisma, construiu um grande círculo de
amizade na família roseirense.
Era conhecido carinhosamente como "Amaralzinho".
Considerando que durante seus anos vividos, sempre dedicou a seus familiares e amigos.
Considerando que ficamos consternados com sua partida, e hoje fica uma lacuna
preenchida pela saudade.
Apresentamos a mesa, moção de pesar pelo falecimento do jovem Wilson Francisco
Arcanjo Gonzaga, ocorrido no dia 08 de janeiro de 2016.
Que Deus conforte e abençõe toda a sua família.
Essa casa associa-se a família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador Isaias Eleutério da Silva
Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Joel Polydoro

MOÇÃO Nº. 003/2016
Considerando que a Senhora Gertrudes Raimundo, sempre foi uma pessoa exemplar e
muito querida por todos da comunidade, construindo um grande ciclo de amizade na família
Roseirense durante seus oitenta e seis anos de vida.
Era conhecida carinhosamente como "Dona Tudinha".
Sempre se dedicou a família, era muito estimada e querida por todos que a conheceram e
com ela conviveram.
Considerando que ficamos consternados com sua partida, ficando essa lacuna preenchida
pela saudade.
Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento da Senhora Gertrudes
Raimundo, ocorrido no dia 13 de janeiro de 2.016.
Que Deus abençõe e conforte a Família.
Esta casa associa-se, sensibilizada, à Família enlutada.
Que deste se dê conhecimento a Família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador Isaias Eleutério da Silva
Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Joel Polydoro

MOÇÃO Nº. 004/2016
Considerando que a senhora Maria da Graça Ribeiro da Silva, foi uma pessoa querida,
exemplar e respeitada por todos na comunidade.
Considerando que Dona Maria foi uma pessoa que trouxe bons exemplos para sua
família, viveu 62 anos, e criou seus filhos com muita dignidade, sempre disposta a ajudar aqueles
que dela precisavam.
Considerando que com sua bondade e carisma, construiu um grande círculo de amizade
na família roseirense.
Considerando que ficamos consternados com sua partida, e hoje fica uma lacuna
preenchida pela saudade.
Apresentamos à Mesa, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Maria da Graça
Ribeiro da Silva, ocorrido no dia 30 de Dezembro de 2015.
Que Deus abençoe, e conforte toda sua família.
Esta Casa associa-se sensibilizada, a família enlutada.
Que desta se dê conhecimento a família
Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador Isaias Eleutério da Silva
Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Joel Polydoro

MOÇÃO Nº. 005/2016
Considerando que o senhor Célio Antônio de Melo, sempre foi um chefe de família
exemplar, muito querido por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na
família roseirense.
Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a
Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.
Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os
demais vereadores desta Casa, não temos palavras que possam confortar os familiares,
estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na
paz de Deus e em nossos corações.
Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento do senhor Célio Antônio de
Melo, ocorrido no dia 02 de fevereiro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.
Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereador Joel Polydoro
Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

MOÇÃO Nº. 006/2016
Considerando que o senhor Ivis Ferreira Vieira, sempre foi um chefe de família exemplar,
muito querido por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na família
roseirense e na região.
Considerando que exerceu com muita dedicação, trabalho, carinho e amor, o mandato de
Vice-Prefeito, no período de 21/03/69 à 30/01/73 e de Prefeito Municipal de Roseira, no período
de 31/01/1973 à 31/01/1977, sempre buscando o melhor para os nossos munícipes.
Dentre as obras realizadas em seu mandato, podemos destacar a construção da Biblioteca
Pública Municipal Prof. Mário de Paula Santos, obra esta, importantíssima para a educação em
nosso município.
Natural de Roseira, nasceu no dia 20 de outubro de 1929.
Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a
Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.
Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os
demais vereadores desta Casa, não temos palavras que possam confortar os familiares,
estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na
paz de Deus e em nossos corações.
Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento do senhor Ivis Ferreira Vieira,
ocorrido no dia 29 de janeiro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.
Neste momento de dor, este Poder Legislativo, manifesta sua imensa gratidão, por tudo
que ele fez em prol de nosso município.
Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereador Joel Polydoro
Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

MOÇÃO Nº. 007/2016
A presente tem como intenção parabenizar e agradecer a todos os servidores municipais
de Roseira empenhados no Carnaval da cidade, ocorrido nos dias 05,06,07,08 e 09 de fevereiro
de 2016, pelo excelente serviço prestado.
Com muito empenho, carinho, dedicação e entusiasmo, os profissionais ora mencionados
abrilhantaram a tradicional Festa Popular, contribuindo assim para que o Carnaval da cidade de
Roseira fosse um sucesso, e reconhecido positivamente em outras cidades da região.
Que desta se dê conhecimento ao DD. Prefeito Municipal Jonas Polydoro e a todos os
funcionários das Secretarias da Cultura, Educação, Saúde e DSM.
Plenário João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.
Vereadora Sheila Kelly Torres
Autora da Moção

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Joel Polydoro

MOÇÃO Nº. 008/2016
A presente tem como intenção parabenizar e agradecer ao Sr. Capitão Doriedson Galvão,
Comandante da 3ª Cia do 23º BPM/I, a todos os Policiais Militares de Roseira e todos Policiais
Militares que apoiaram empenhados no Carnaval da cidade de Roseira, ocorrido nos dias 05, 06,
07, 08 e 09 de fevereiro de 2016, pelo excelente serviço prestado e pelo alto grau de
profissionalismo dos membros da Polícia Militar presentes no local do evento.
Com muito empenho, carinho, dedicação e entusiasmo, os profissionais ora mencionados
abrilhantaram a tradicional Festa Popular, contribuindo assim para que o Carnaval da cidade de
Roseira fosse um sucesso e reconhecido positivamente em outras cidades da região.
Que todos sintam-se elogiados por esta Casa de Leis.
Que desta se dê conhecimento ao Comandante do CPI em São Jose dos Campos, ao
Comandante do 23º BPM-I em Lorena, ao Comandante da 3ª Cia da Polícia Militar de
Aparecida, e ao Comandante do Destacamento de Polícia Militar de Roseira.

Plenário João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.
Vereadora Sheila Kelly Torres
Autora da Moção

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Benedito Moreira
Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

MOÇÃO Nº. 009/2016
Comemorado a partir de 1975 quando a ONU designou como sendo o Ano Internacional
da Mulher, dela para cá cada vez mais as mulheres têm se destacado pela competência,
determinação e perseverança no desempenho de funções antes restritas aos homens.
A criação do Dia Internacional da Mulher responde à necessidade de dar visibilidade e
reconhecimento àquela que está presente na vida de todo ser humano, como mãe, educadora,
cuidadora, esposa, e dentre outras tarefas também como legisladora, contribuindo decisivamente
para que os anseios e demandas coletivas sejam respondidos.
Reconhecidamente, a presença feminina em todos os setores da sociedade é fato
consumado, mas também deve ser reconhecida a necessidade de ampliar e consolidar sua
igualdade de direitos, constitucionalmente assegurada, mas na prática negada cotidianamente em
situações que marcam a trajetória da discriminação, violência e sujeição feminina na história da
nossa sociedade.
Assim, pelo reconhecimento ao papel da mulher em nossa sociedade é que apresentamos
aqui esta moção de parabenização à todas as mulheres , em especial, às mulheres de Roseira, a
todas as agentes e funcionárias do PSF (Programa Saúde Da Família) pela passagem desse dia.
Que desse se de conhecimento a agente do PSF - Pedro Leme, a Senhora Rita Cristina
Vaz Marques, a agente do PSF - Barretinho, a Senhorita Natalia Cristina de Oliveira, a agente do
PSF - Jardim Primavera, a Senhora Célia Regina da Rocha Godoi, a agente do PSF - Roseira
Velha, a Senhora Helenilda de Fátima Moreira Pereira
E como está escrito em Provérbios 31.10: “Mulher Virtuosa, quem achará? O seu valor muito
excede o de finas jóias”.
Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.
Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação
Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

MOÇÃO Nº. 010/2016
Comemorado a partir de 1975 quando a ONU designou como sendo o Ano Internacional
da Mulher, dela para cá cada vez mais as mulheres têm se destacado pela competência,
determinação e perseverança no desempenho de funções antes restritas aos homens.
A criação do Dia Internacional da Mulher é mais que um reconhecimento face ao que a
mulher representa hoje em todos os cenários, sejam eles Político, Social e Econômico não
podemos deixar de render as nossas homenagens à grande mulher que todos possuem, sem
exceção.
Assim, pelo reconhecimento ao papel da mulher em nossa sociedade é que apresentamos
aqui esta moção de parabenização à todas as mulheres de Roseira em especial as mulheres do
conselho tutelar, pela passagem desse dia.
Que desse se de conhecimento a conselheira tutelar Maria Angélica Ferreira.
E como está escrito em Provérbios 31.10: “Mulher Virtuosa, quem achará? O seu valor
muito excede o de finas jóias”.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

MOÇÃO Nº. 011/2016
Considerando que o senhor Xisto Lopes Siqueira, sempre foi um chefe de família
exemplar, muito querido por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na
família roseirense.
Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a
Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.
Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os
demais vereadores desta Casa, não temos palavras que possam confortar os familiares,
estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na
paz de Deus e em nossos corações.
Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento do senhor Xisto Lopes Siqueira,
ocorrido no dia 16 de fevereiro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.
Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador Joel Polydoro
Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

MOÇÃO Nº. 012/2016
Considerando que o senhor Geraldo Policarpo da Silva tem feito um trabalho magnífico
atendendo as famílias, quando estas precisam de cadeiras de rodas, banho, muletas, andadores,
camas hospitalares e aparelhos ortopédicos.
Considerando que o senhor Geraldo recebeu o Título de Cidadão Roseirense
recentemente.
Considerando que, apesar de morar apenas à 3 anos em nossa cidade com sua família,
tem atendido muitas famílias na área da saúde.
Considerando que, apesar de pouca estrutura, não mede esforços para ajudar o próximo,
sempre que alguém precisa.
Considerando que acompanhei um dos seus trabalhos, onde o senhor Geraldo teve que
entrar com mandado de segurança para que a pessoa pudesse passar por uma cirurgia, onde a
pessoa encontrava-se acamada, e hoje essa pessoa encontra-se muito bem.
Considerando que são pessoas como ele que fazem a diferença, fazendo o bem sem olhar
a quem. Que Deus ilumine e dê muita saúde ao senhor Geraldo.
Pelos considerandos, apresentamos à Mesa, Moção de Agradecimento ao senhor Geraldo
Policarpo da Silva, pelos serviços prestados a comunidade.
Que desta se dê conhecimento ao senhor Geraldo Policarpo da Silva.
Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira
Autor da Moção

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

MOÇÃO Nº. 013/2016

Considerando que o jovem Ernaldo Cesar Marcondes Junior, era do 23º Batalhão de
Policiamento do Interior, na região de Lorena, pertencia a ROCAM (Rondas Ostensivas com
Apoio de Motocicletas). O PM Ernaldo César Marcondes Junior de 28 anos, , muito querido por
todos, era chefe de família, casado, deixou dois filhos.
Considerando que Ernaldo César Marcondes Junior era filho do Prefeito de Aparecida, Ernaldo
César Marcondes.

Considerando que o trabalho policial exige do profissional seu exercício em tempo
integral, independentemente de estar ou não em serviço, pois a reação à criminalidade está
intrínseca no seu dever de combatê-la e, ainda, comumente são alvos de criminosos quando são
perseguidos ou a sua profissão é identificada.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu, e os
demais vereadores desta Casa, recebemos a notícia da morte trágica de Ernaldo César Marcondes
Junior onde não há palavras que possam confortar pais, esposa e filhos, estendemos nosso
abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na paz de Deus e em
nossos corações.

Apresentamos à mesa, Moção de pesar pelo falecimento de Ernaldo César Marcondes
Junior ocorrido no dia 12 de março do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Moção

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

MOÇÃO Nº. 014/2016
Considerando que o senhor José Carlos de França Marques, sempre foi um chefe de
família exemplar, muito querido por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de
amizade na família roseirense.
Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a
Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.
Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os
demais vereadores desta Casa, não temos palavras que possam confortar os familiares,
estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na
paz de Deus e em nossos corações.
Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento do senhor José Carlos de França
Marques, ocorrido no dia 19 de março do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.
Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereador Joel Polydoro
Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

MOÇÃO Nº. 015/2016
Considerando que a senhora Maria Helena Rangel da Silva, sempre foi uma pessoa
exemplar, muito querida por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na
família roseirense.

Sempre se dedicou a família. Era muito estimada por todos que a

conheceram e com ela conviveram. Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus,
procurando sempre obedecer a Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.
Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os
demais vereadores desta Casa, não temos palavras que possam confortar os familiares,
estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na
paz de Deus e em nossos corações.
Considerando que hoje essa lacuna fica preenchida pela saudade.
Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Helena Rangel
da Silva, ocorrido no dia 20 de fevereiro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.
Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário vereador João Caltabiano, 04 de abril de 2016.

Vereador Joel Polydoro
Autor da Moção
Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

MOÇÃO Nº. 016/2016
Considerando que o senhor Vicente de Paula Gouvêa, sempre foi um chefe de família
exemplar, muito querido por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na
família roseirense.
Trabalhou na Prefeitura Municipal de Roseira durante muitos anos, sendo um funcionário
exemplar, amado e estimado pelos colegas e amigos.
Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a
Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.
Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os
demais vereadores desta Casa, não temos palavras que possam confortar os familiares,
estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na
paz de Deus e em nossos corações.
Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento do senhor Vicente de Paula
Gouvêa, ocorrido no dia 08 de abril do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.
Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário Vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2016.

Vereador Joel Polydoro
Autor da Moção
Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador Isaias Eleutério da Silva
Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

MOÇÃO Nº. 017/2016
“ Moção de Parabenização e Agradecimentos a Vossa Excelência Reverendíssima
Dom Darci José Nicioli, Arcebispo de Diamantina, Minas Gerais,
pelos relevantes serviços prestados a arquidiocese de Aparecida.”
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Apresento à Mesa Diretora, após ouvido o Plenário na forma regimental, Moção de
Parabenização e Agradecimentos ao Excelentíssimo Reverendíssimo Dom Darci José Nicioli,
recentemente nomeado pelo Papa Francisco, para assumir o cargo de Arcebispo de Diamantina
(MG), pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade como bispo auxiliar da
arquidiocese de Aparecida, na qual Roseira está inserida.

Ressalto que a atuação de Dom Darci sempre esteve marcada pela dedicação e
competência ao longo dos 20 anos em que esteve à frente de diversas funções na cidade de
Aparecida, de modo especial nos últimos três anos como bispo auxiliar.

“Pelo seu trabalho aqui em Aparecida por tantos anos, um trabalho realizado com tanta
dedicação, com tanta competência e com tanto zelo granjeou sem dúvida nenhuma a estima,
consideração, apreço e respeito da população de Aparecida de um modo especial, mas também
da nossa Arquidiocese de Aparecida e também granjeou a estima dos romeiros que vem ao
Santuário e que aprenderam a admirá-lo por sua dedicação”, lembra Vossa Eminência o Cardeal
Dom

Raymundo

Damasceno

Assis,

em

uma

coletiva

de

imprensa

(http://www.a12.com/noticias/detalhes/diamantina-e-meu-novo-amor-diz-dom-darci-nicioli-emcoletiva).

Assim sendo, parabenizamos e agradecemos Dom Darci, não somente em nome desta
Casa de Leis, mas de toda a população de Roseira.

Que desta se dê conhecimento ao Excelentíssimo Reverendíssimo Dom Darci José
Nicioli, Arcebispo de Diamantina (MG).

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Moção

MOÇÃO Nº. 018/2016
Considerando que a senhora Maria Cristina dos Santos Marinho, foi uma pessoa querida,
exemplar e respeitada por todos na comunidade.
Considerando que Dona Maria foi uma pessoa que trouxe bons exemplos para sua família
e criou seus filhos com muita dignidade, uma pessoa otimista e batalhadora pela sua vida.
Considerando que com sua bondade e carisma, construiu um grande círculo de amizade
na família roseirense.
Considerando que ficamos consternados com sua partida, e hoje fica uma lacuna
preenchida pela saudade.
Apresentamos à Mesa, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Maria Cristina dos
Santos Marinho, ocorrido no dia 26 de Abril de 2016.
Que Deus abençoe, e conforte toda sua família.
Esta Casa associa-se sensibilizada, a família enlutada.
Que desta se dê conhecimento a família

Plenário Vereador João Caltabiano, 02 de maio de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador Isaias Eleutério da Silva
Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Joel Polydoro

MOÇÃO Nº. 019/2016
Considerando que o senhor José Armando Antunes, sempre foi um chefe de família
exemplar, muito querido por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na
família roseirense.
Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a
Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.
Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os
demais vereadores desta Casa, não temos palavras que possam confortar os familiares,
estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na
paz de Deus e em nossos corações.
Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento do senhor José Armando
Antunes, ocorrido no dia 11 de maio do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.
Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário vereador João Caltabiano, 16 de maio de 2016.

Vereador Joel Polydoro
Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

